Aikido Dojo Ki no Michi

Inschrijfformulier
Naam

:

Voornaam

:

Straat + huisnummer

:

Postcode + woonplaats :
Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Nationaliteit

:

Telefoon

:

e-mail

:

Ondergetekende schrijft zich in voor Aikido en betaalt het inschrijfgeld zoals vermeld op de
website. Deelname geschiedt op eigen risico. Aikido Dojo Ki no michi en/of de lesgever
aanvaard(en) geen aansprakelijkheid voor enigerlei materiële en/of persoonlijke schade.
Bovendien heeft ondergetekende kennis genomen van de inhoud van de cursusvoorwaarden
de AVG privacy wet, de AVG toestemmingsverklaring en de AVG Verwerkingsverklaring en
gaat daarmee akkoord.

Aldus naar waarheid ingevuld;

Plaats

:

Handtekening :

Datum

:

Handtekening ouders* :

*Alleen van toepassing indien deelnemer jonger is dan 18 jaar.

Willy Wijnands | Spuisluis 61 | 2408 PR Alphen aan den Rijn | M 0644086315
www.aikido-kinomichi.nl

Aikido Dojo Ki no Michi
Cursusvoorwaarden

1.

Om kennis te maken met Aikido mag een gratis proefles worden meegedaan. Meld eventuele
lichamelijke beperkingen of medicijngebruik die het Aikido kunnen beïnvloeden vooraf aan de
lesgever.

2.
3.

Het inschrijfgeld, zoals vermeld op de site moet voldaan zijn.

4.

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan mondeling of schriftelijk, per adres; Aikido
Dojo Ki no michi, Spuisluis 61, 2408 PR te Alphen aan den Rijn.

5.
6.

Iedere deelnemer is verplicht zich te verzekeren voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

7.
8.

Iedere deelnemer en/of bezoeker dient zich te houden aan de dojo etiquette.

9.

Ieder lid is verplicht om binnen 2 maanden na aanvang van de 1 e les een wapenset,
bestaande uit een Boken, Jo en Tanto aan te schaffen.

10.

Tijdens de training mogen geen sieraden worden gedragen, en mag men niet onder
invloed zijn van verdovende middelen en/of alcohol.

11.

In verband met de hygiëne dient men slippers te dragen in de dojo voordat men de tatami
betreedt.

Het Aikido seizoen loopt van september tot en met juni. Betaling van de contributie vindt de eerste
les van de maand plaats. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Deelname geschiedt op vrijwillige basis en is geheel voor eigen risico. Aikido Dojo Ki no michi
en/of de lesgever aanvaard(en) daarom geen aansprakelijkheid voor enigerlei materiële en/of
persoonlijke schade of letsel.
Het is verplicht een schoon wit Aikido pak te dragen, er naar te streven dat men op de tatami
verschijnt met een schoon lichaam, kortgeknipte nagels, schone handen en voeten.

AVG toestemmingstemmingsverklaring

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de ‘’privacy wet’’ die 25 mei
2018 van kracht is, zijn wij verplicht uw toestemming te vragen voor het vastleggen en bewaren van
persoonsgegevens, die nodig zijn voor de toekomstige trainingen, workshops, bijeenkomsten,
leveranties, dienstverlening, die wij aan u leveren. De gegevens die wij van u vastleggen zijn uw naam,
voorletters, adresgegevens, telefoonnummer, email, nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats. Wij
zullen gegevens die wij van u ontvangen uitsluitend gebruiken voor eigen administratie en trainingen,
bijeenkomsten, dienstverlening, die wij aan u bieden.
Indien wij u bovengenoemde diensten leveren, geldt er vanuit de belastingdienst een bewaarplicht voor
de termijn van 7 jaar. Gegevens worden die periode bewaard in een daarvoor geschikte beveiligde
omgeving. Daarna zullen wij uw gegevens vernietigen. Indien ons contact niet verder gaat dan het
uitbrengen van een offerte en u besluit geen gebruik te maken van onze diensten, zullen uw gegevens
aan het einde van het lopende kalenderjaar worden vernietigd.
Welke privacy rechten heeft u onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?
Recht op online vergetelheid, dataportabiliteit, inzage, rectificatie, beperking van de verwerking,
vermenselijking geautomatiseerde besluitvorming en profilering, bezwaar. Mocht u vragen hebben over
uw rechten kunt u daarvoor terecht bij de ‘Autoriteit persoonsgegevens’ te Den Haag.
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